TERMO DE ADESÃO E PRIMEIRO ADITAMENTO AO
ACORDO DE ACIONISTAS
da
RPAR HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 08.684.547/0001-65

Pelo presente instrumento particular:
I.

ALUMINA HOLDINGS, LLC, sociedade constituída e existente de acordo com as
leis de Delaware, com sede em 615 S. DuPont Highway, na cidade de Dover, Estado de
Delaware, DE 19901, Estados Unidos da América (“Alumina”), neste ato representada
por seus procuradores abaixo-assinados;

II.

GPCP4 – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, fundo de
investimento constituído de acordo com as leis do Brasil como condomínio fechado, nos
termos da Instrução n.º 391 da Comissão de Valores Mobiliários, inscrito no CNPJ sob
o nº 08.954.286/0001-56 (“FIP GP”), neste ato representado por seu administrador GP
INVESTIMENTOS S.A., com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 7º andar, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº 07.755.775/000116 (“GP Investimentos”);

III.

GIF-II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, fundo de
investimento em participações constituído de acordo com as leis do Brasil como
condomínio fechado, nos termos da Instrução nº 391 da Comissão de Valores
Mobiliários, com sede em cidade de Deus, Prédio Novíssimo, 4º andar, Vila Yara, na
cidade de Osasco, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
08.669.289/0001-48 (“FIP Gávea”), neste ato representado por seu gestor GIF
GESTÃO DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade limitada
com sede na Rua Dias Ferreira, 190, 7º andar, sala 701, na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.052.758/0001-85 (“GIF”);

IV.

GIF MINING HOLDINGS, L.L.C., sociedade constituída e existente de acordo com
as leis do Estado de Delaware, com escritório registrado em 3500 S. Dupont Highway,
Dover, Estado de Delaware, DE 19901, Estados Unidos da América (“GIF Holdings”),
neste ato representada por seu Gerente (Manager) GIF, acima qualificada;

V.

MAG – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, fundo de
investimento em participações constituído de acordo com as leis do Brasil sob a forma
de condomínio fechado, com sede na cidade de Deus, Prédio Novíssimo, 4º andar, Vila
Yara, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, , inscrito no CNPJ sob o nº
09.253.202/0001-10 (“FIPMAG”), neste ato representado por seu gestor BRZ
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A., sociedade anônima com sede na Rua
Leopoldo Couto Magalhães Jr., nº 758 – cjto. 52, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.888.152/0001-06 (“GP Asset”); e

como interveniente-anuente,
VI.

RPAR HOLDING S.A., companhia aberta com sede na Rua Mario Veloso, nº 502, na
cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
08.684.547/0001-65 (“Companhia”), neste ato representada por seus diretores abaixoassinados.

CONSIDERANDO QUE:
A.
Em 30 de agosto de 2007, Alumina, FIP GP, FIP Gávea e GIF Holdings, e a
Companhia, na qualidade de interveniente-anuente, celebraram acordo de acionistas para regular
seus direitos e obrigações enquanto acionistas da Companhia e estabelecer os termos e condições
a que estão sujeitos a compra e venda de ações, o exercício do direito de voto e do poder de
controle, e a condução dos negócios e atividades da Companhia, da Magnesita e das Subsidiárias
(“Acordo de Acionistas”).
B.
Em 23 de janeiro de 2008, o capital social da Companhia foi aumentado em R$
93.670.886,08 (noventa e três milhões, seiscentos e setenta mil, oitocentos e oitenta e seis Reais e
oito centavos), com a emissão de 93.670.886.080 (noventa e três bilhões, seiscentos e setenta
milhões, oitocentos e oitenta e seis mil e oitenta) novas ações ordinárias, as quais foram
integralmente subscritas por FIP Gávea, GIF Holdings e FIPMAG.
C.
FIPMAG é um fundo de investimento em participações gerido por GP Asset, sociedade
controlada indiretamente por GP Investments e, portanto, uma Afiliada do Grupo GP, nos termos
do Acordo de Acionistas.
D.
Nos termos da Cláusula 9.7, FIPMAG está obrigado a aderir ao Acordo de Acionistas,
submetendo-se a todos os seus termos e condições e a ele vinculando todas as ações de emissão
da Companhia de sua titularidade.

ASSIM SENDO, têm entre si justo e contratado, celebrar o presente Termo de Adesão e
Primeiro Aditamento ao Acordo de Acionistas (“Primeiro Aditamento”), de acordo com as
seguintes cláusulas e condições:
1.
Os termos definidos (iniciados em letra maiúscula) utilizados neste Primeiro
Aditamento terão o mesmo significado a eles atribuído no Acordo de Acionistas.
2.
Conforme o disposto na Cláusula 9.7 e demais disposições aplicáveis do Acordo de
Acionistas, FIPMAG, pelo presente instrumento, adere incondicional e integralmente aos termos
e condições do Acordo de Acionistas, obrigando-se a exercer e cumprir e a fazer com que seus
Representantes exerçam e cumpram todos os direitos e obrigações decorrentes do Acordo de
Acionistas e da condição de FIPMAG de acionista da Companhia e parte signatária do Acordo de
Acionistas. FIPMAG será considerado, para todos os fins do Acordo de Acionistas, um Acionista
e membro integrante do Grupo GP.
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3.
A adesão de FIPMAG ao Acordo de Acionistas vincula todas as ações de emissão da
Companhia de que FIPMAG seja ou venha a ser titular, independentemente da forma de sua
aquisição (compra, doação, subscrição, conversão, bonificação, desdobramento, grupamento,
incorporação, fusão, etc.).
4.
O exercício do direito de voto das Ações a qualquer tempo detidas pelo Acionista
FIPMAG observará o disposto no Acordo de Acionistas, observado que, para fins de
determinação do voto do Bloco GP, quer se trate de Reuniões Prévias ou assembléias gerais ou
em qualquer outra deliberação da qual FIPMAG participe, o voto de FIPMAG acompanhará
sempre e necessariamente a maioria das Ações do Bloco GP, que são e permanecerão detidas
pelo Acionista Alumina.
5.

A Cláusula 3.1 do Acordo de Acionistas passa a viger com a seguinte redação.
“3.1 Capitalização
Em 24 de janeiro de 2008, data da celebração do Termo de Adesão e Primeiro
Aditamento ao Acordo de Acionistas, o capital social da Companhia é de
R$ 1.006.974.683,55 (um bilhão, seis milhões, novecentos e setenta e quatro mil,
seiscentos e oitenta e três Reais e cinqüenta e cinco centavos), totalmente subscrito,
dividido em 1.006.974.683.550 (um trilhão, seis bilhões, novecentos e setenta e quatro
milhões, seiscentos e oitenta e três mil, quinhentos e cinqüenta) ações ordinárias, todas
nominativas e sem valor nominal, distribuídas entre os acionistas da Companhia da
seguinte forma:
(a) Alumina detém 712.056.395.000 (setecentos e doze bilhões, cinquenta e seis milhões e
trezentos e noventa e cinco mil) ações ordinárias, representativas de,
aproximadamente, 70,71% do capital social;
(b) FIP GP detém 9.453.600.000 (nove bilhões, quatrocentos e cinquenta e três milhões e
seiscentas mil) ações ordinárias, representativas de, aproximadamente, 0,94% do
capital social;
(c) FIP Gávea detém 211.288.352.140 (duzentas e onze bilhões, duzentas e oitenta e oito
milhões, trezentas e cinqüenta e duas mil, cento e quarenta) ações ordinárias,
representativas de, aproximadamente, 20,98% do capital social;
(d) GIF Holdings detém 176.329.410 (cento e setenta e seis milhões, trezentas e vinte e
nove mil, quatrocentas e dez) ações ordinárias, representativas de, aproximadamente,
0,02% do capital social;
(e) FIPMAG detém 74.000.000.000 (setenta e quatro bilhões) ações ordinárias,
representativas de, aproximadamente, 7,35% do capital social; e
(f) Membros do conselho de administração da Companhia detêm 7.000 (sete mil) ações
ordinárias.”
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6.
Não obstante qualquer disposição em contrário do Acordo de Acionistas, Alumina e FIP
GP, por este instrumento, obrigam-se a não Transferir, bem como a fazer com que qualquer de
suas Afiliadas que porventura venham a deter Ações não Transfiram, qualquer de suas Ações ou
direito de subscrição ao FIPMAG sem o prévio e expresso consentimento, por escrito, do Grupo
Gávea.
7.
Os Acionistas Alumina e FIP GP declaram e garantem para o Grupo Gávea que: (i)
FIPMAG é, na presente data, uma Afiliada do Grupo GP; e (ii) enquanto integrantes do Bloco de
Controle, Alumina e FIP GP não deixarão de subscrever futuros aumentos de capital ou tomar
outras ações de modo a ter a sua participação no Bloco GP diluída a ponto de passar a deter
menos do que a maioria das Ações do Bloco GP.
8.
Em conformidade com as disposições do art. 118 da LSA, os Acionistas e a Companhia
farão com que o presente instrumento seja arquivado na sede da Companhia e averbado no livro
de registro de ações nominativas da Companhia.
9.
A Companhia assina o presente instrumento para dele tomar ciência e para assumir o
compromisso de cumprir o disposto no presente.
10.
Os Acionistas e a Companhia farão com que a Partimag e a Magnesita tomem ciência
deste instrumento, arquivem-no em suas respectivas sedes e averbem-no no livro de registro de
ações da Partimag e da Magnesita, à margem do registro das ações de sua emissão pertencentes à
Companhia ou à Partimag, conforme o caso, bem como assumam, por escrito, o compromisso de
cumpri-lo. A Companhia entregará aos Acionistas, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias
contados da presente data, declaração da Partimag e da Magnesita atestando o cumprimento do
disposto acima e confirmando o seu compromisso de cumprir o Acordo de Acionistas, conforme
alterado por este Primeiro Aditamento.
11.
Os Acionistas e a Companhia deverão tomar todas as providências necessárias para que
cada Subsidiária tome ciência deste instrumento, arquive-o em sua sede e assuma o compromisso
de cumpri-lo, no que couber. Com relação às Subsidiárias existentes nesta data, a Companhia
deverá obter e entregar aos Acionistas, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da
presente data, declaração de cada Subsidiária de que tomou ciência deste instrumento e arquivouo em sua sede e confirmando o compromisso de cumpri-lo, no que couber.
12.
Todas as disposições do Acordo de Acionistas não expressamente modificadas por este
Primeiro Aditamento permanecem em pleno vigor e efeito e são, por este instrumento,
ratificadas.
E, ESTANDO ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS, firmam o presente instrumento em 6
(seis) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
São Paulo, 24 de janeiro de 2008.

(as assinaturas deste presente Termo de Adesão e Primeiro Aditamento ao Acordo de Acionistas continuam na
próxima página)
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(continuação da página de assinaturas do Termo de Adesão e Primeiro Aditamento ao Acordo de Acionistas de 24 de janeiro de
2008)

ALUMINA HOLDING LLC

Por: __________________________
Nome: Eduardo Alcalay
Cargo: Procurador

Por: __________________________
Nome: Thiago Emanuel Rodrigues
Cargo: Procurador

GPCP4 – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
por seu administrador GP INVESTIMENTOS S.A.

Por: __________________________
Nome: Eduardo Alcalay
Cargo: Procurador

Por: __________________________
Nome: Thiago Emanuel Rodrigues
Cargo: Procurador

GIF-II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
por seu gestor GIF GESTÃO DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Por: __________________________
Nome: Piero Paolo Picchioni Minardi
Cargo: Procurador
GIF MINING HOLDINGS, L.L.C.
por seu Manager GIF GESTÃO DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Por: __________________________
Nome: Piero Paolo Picchioni Minardi
Cargo: Procurador
MAG – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
por seu administrador BRZ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

Por: __________________________
Nome:
Cargo:

Por: __________________________
Nome:
Cargo:

(assinaturas continuam na próxima página)
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(continuação da página de assinaturas do Termo de Adesão e Primeiro Aditamento ao Acordo de Acionistas de 24 de janeiro de
2008)

RPAR HOLDING S.A.

Por: __________________________
Nome: Eduardo Alcalay
Cargo: Diretor

Por: __________________________
Nome: Thiago Emanuel Rodrigues
Cargo: Procurador

Testemunhas:

1. ________________________________
Nome:
CPF/MF:

2. ________________________________
Nome:
CPF/MF:
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